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Motion till Vårterminsmöte 2018 angående: 

Lyfta motioner som glömts bort; Medlemmar i Sektionen 

Bakgrund 

Till höstterminsmötet 2015 skickades en motion in av Astrid Hermansson & Carolina Holmberg 

angående § 2.1 Medlemskap i stadgan, se bilaga 1. På sektionsmötet jämkade sig motionärerna med 

styrelsens motionssvar och sektionen röstade för förslaget, se bilaga 2 för motionssvaret och bilaga 3 

för protokollet. Dock lyftes aldrig motionen igen för en andra läsning under varken det extrainsatta 

sektionsmötet som följde efter eller under vårterminsmötet 2016.  

Enligt våra stadgar § 8.1 krävs: 

”För slutligt bifall fordras likalydande beslut på två på varandra följande sektionsmöten.” 

Då det gått så pass lång tid sedan denna röstades igenom första gången behöver sektionen behandla 

den här motionen två gånger igen, ifall man vill att den ska gå igenom. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar jag på:  

att i stadgan ändra 

 från 

§ 2.1 Medlemskap Medlem av sektionen är varje studerande vid 

civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik vid LTH, 

som erlagt av TLTH fastställda avgifter för innevarande 

termin samt studenter vid mastersprogrammet Water 

Resources. 

till 

§ 2.1 Medlemskap Medlem av sektionen är varje studerande vid följande 

program, som erlagt av TLTH fastställda avgifter för 

innevarande termin: 

• Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik vid 
LTH 

• Masterprogrammet Water Resources 

• Masterprogrammet Environmental Sciences, 
Policy and Management 

• Mastersprogrammet Environmental Management 
and Policy 
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Lund, dag som ovan 

Motionärerna, 

Agnes Sörliden 
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Bakgrund	  
Sektionens	  stadgar	  stämmer	  inte	  överens	  med	  TLTHs	  stadgar	  angående	  vilka	  som	  är	  medlemmar	  i	  W-‐
sektionen.	  I	  dagsläget	  står	  det	  att	  endast	  Civilingenjörsprogrammet	  i	  ekosystemteknik,	  samt	  
mastersprogrammet	  i	  riskhantering	  för	  de	  som	  studerat	  sina	  tre	  första	  år	  på	  ekosystemteknik	  är	  medlemmar	  i	  
W-‐sektionen,	  medan	  det	  i	  TLTHs	  stadgar	  står	  att	  ytterligare	  3	  mastersprogram	  är	  medlemmar	  i	  sektionen.	  I	  
praktiken	  registreras	  alla	  studenter	  på	  dessa	  program	  som	  blir	  medlemmar	  i	  TLTH	  som	  medlemmar	  i	  just	  W-‐
sektionen.	  Dessa	  mastersprogram	  är:	  	  

• Mastersprogrammet	  Water	  Resources	  	  
• Mastersprogrammet	  Environmental	  Sciences,	  Policy	  and	  Management	  	  
• Mastersprogrammet	  Environmental	  Management	  and	  Policy	  	  

	  

Då	  TLTHs	  stadgar	  ändå	  står	  över	  sektionens	  stadgar	  innebär	  detta	  ingen	  faktisk	  förändring	  för	  verksamheten.	  	  

Yrkande	  

Med	  ovanstående	  bakgrund	  yrkar	  vi	  på	  att	  i	  stadgarna	  §	  2.1	  Medlemskap	  stryka	  

”Medlem	  av	  sektionen	  är	  varje	  studerande	  vid	  civilingenjörsprogrammet	  i	  Ekosystemteknik	  vid	  LTH,	  som	  erlagt	  
av	  TLTH	  fastställda	  avgifter	  för	  innevarande	  termin	  samt	  studenter	  vid	  mastersprogrammet	  Riskhantering	  som	  
studerat	  sina	  tre	  första	  läsår	  på̊	  Ekosystemteknik.”	  	  

Till	  förmån	  för	  

”Medlem	  av	  sektionen	  är	  varje	  studerande	  vid	  följande	  program,	  som	  erlagt	  av	  TLTH	  fastställda	  avgifter	  för	  
innevarande	  termin.	  	  

• Civilingenjörsprogrammet	  i	  Ekosystemteknik	  vid	  LTH	  
• Mastersprogrammet	  Water	  Resources	  	  
• Mastersprogrammet	  Environmental	  Sciences,	  Policy	  and	  Management	  	  
• Mastersprogrammet	  Environmental	  Management	  and	  Policy	  	  
• studenter	  vid	  mastersprogrammet	  Riskhantering	  som	  studerat	  sina	  tre	  förstå	  läsår	  på̊	  

Ekosystemteknik.”	  	  

Lund,	  dag	  som	  ovan	  

Motionärerna,	  

Astrid	  Hermansson	  &	  Carolina	  Holmberg	  

	  

Motion	  till	  Höstterminsmötet	  2015	  angående	  

Medlemmar	  i	  sektionen	  
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Motionssvar till Höstterminsmötet 2015 
angående: 
 

Medlemmar i sektionen 

Som motionärerna beskriver är det just nu en felaktighet i stadgarna gällande vilka som är 

medelmmar i sektionen, och detta bör ändras, dock är det en pågånde förändring av stadgarna 

gällande att studenter vid Riskhanteringsprogrammet tillhör V-sektionen, enligt TLTHs stadgar. 

Med anledning av detta göra följande ändring: 

från 

§ 2.1 Medlemskap 

Medlem av sektionen är varje studerande vid civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik 

vid LTH, som erlagt av TLTH fastställda avgifter för innevarande termin samt studenter vid 

mastersprogrammet Riskhantering som studerat sina tre första läsår på Ekosystemteknik. 

till 

§ 2.1 Medlemskap 

Medlem av sektionen är varje studerande vid följande program, som erlagt av TLTH 

fasställda avgifter för innevarande termin: 

● Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik vid LTH 

● Masterprogrammet Water Resources 

● Materprogrammet Environmental Sciences, Policy and Management 

● Masterprogrammet Environmental Management and Policy 
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Ekosystemtekniksektionens styrelse föreslår sektionsmötet 

 

att bifalla motionen angående införande av penningmästare med de ovan nämnda 

ändringarna. 

 

Lund, dag som ovan 

Ekosystemtekniksektionens styrelse 
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vilket ledde till att förslaget om att anordna en tävling ställdes mot avslag. 
Mötet beslutade att genomföra en tävling. 

13. Motioner  
a. Motion - Förändring av sektionens maskot (bilaga M1, MS1) 

Tidigare behandlad. 
b. Motion - Medlemmar i sektionen (bilaga M2, MS2) 

Carolina Holmberg föredrog motionen. Astrid M föredrog styrelsens 
motionssvar, vilket motionärerna jämkade sig med. Mötet biföll 
motionssvaret. 

c. Motion - Införande av kafémästare (bilaga M3, MS3) 
Manfred Schmidt föredrog motionen. Astrid M föredrog styrelsens 
motionssvar, vilket motionären jämkade sig med. Mötet biföll motionssvaret. 

d. Motion - Platsbegränsning av sexmästeriet (bilaga M4, MS4) 
Tom Allen föredrog motionen. Frågorna till motionären rörde bakgrunden till 
antalet 10 sexmästerister vilket var diskussioner med tidigare sexmästare och 
andra aktiva, ifall det var önskvärt att missa spontankandidering vilket svaret 
på var att målet med motionen var att skaka fram en mer målmedveten 
grupp, samt när en arbetarpool hade varit aktuell vilket skulle vara främst 
under nollningen. Marie B föredrog styrelsens motionssvar, vilket motionären 
jämkade sig med. 
Under diskussionen uppstod frågan kring vad som skulle hända ifall ingen 
sexmästare skulle väljas, vilket bedömdes vara en liten risk som skulle lösas 
på samma sätt som andra vakantsatta styrelseposter. 

14. Valärenden  
a. Ordförande 

Efter ajourneringen nominerade Kristina Lissborg sig själv. Mötet valde 
Kristina L. 

b. Kassör 
Valberedningen nominerade Elin Henriksson. Mötet valde Elin H. 

c. Infochef 
Marie nominerade Malin Carlström. Mötet valde Malin C. 

d. Jämlikhetsombud 
Efter ajourneringen nominerades Christoffer Orinius, som tackade ja. Mötet 
valde Christoffer O. 

e. Sexmästare 
Mikaela Petterson nominerade Magnus Lindén. Mötet valde Magnus L. 


